
Renoverad Automatisk
espressomaskin

PicoBaristo Deluxe

 
13 varianter

Inbyggd förstklassig mjölkkanna

Pianosvart framsida

Justerbar kvarn i 12 steg

 
SM5570

Utsökt kaffe, enkelt tillverkat efter din egen smak

Utforska kaffets värld genom vanliga recept som Espresso och Cappuccino eller genom specialkaffedrycker som

Americano eller Espresso Macchiato

Praktisk erfarenhet

AquaClean för upp till 5 000* koppar utan avkalkning

Löstagbar bryggenhet garanterar synlig hygien

Behållare för bönor med aromförslutning så att bönorna hålls fräscha längre

Med den snabba mjölkrengöringen rengörs mjölkpipen med varmt vatten

Kaffe av hög kvalitet

20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn

CSA-märke: Saeco utvinner den bästa smaken ur dina kaffebönor

Snabb bryggning med högpresterande vattenkokare

LattePerfetto för tjockt mjölkskum med fin konsistens

Personlig variation

12 världsberömda drycker med en knapptryckning

Fyra profiler: Spara dina personliga smakpreferenser

Avancerad skärm och pekikoner för snabb åtkomst till dina drycker

CaffeDuo Förbered och njut av dubbla koppar av alla kafferecept



Renoverad Automatisk espressomaskin SM5570/10R1

Funktioner

Helkeramisk kaffekvarn

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk

keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor

mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning:

den bästa smaken och aromen utvinns och du

får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst

20 000 koppar.

Externa tillägg

Med saeco-tekniken kan du utvinna de bästa

smakerna ur dina favoritkaffebönor och få

intensiv och autentisk arom och smak (rostad,

chokladig, nötig, fruktig, blommig och kryddig)

Kokare med höga prestanda

Perfekt kaffe kräver perfekta temperaturer. Vår

högpresterande Thermoblock är tillverkad i lätt

aluminium med ett hölje i rostfritt stål, som

snabbt värms upp till optimal temperatur.

AquaClean-filter

AquaClean är vårt patenterade vattenfilter,

utformat för att förbättra kvaliteten på ditt kaffe

genom att rena vattnet. Det förhindrar också att

kalkavlagringar bildas på vattenkretsen på din

kaffemaskin: Gör upp till 5000* koppar utan

avkalkning genom att byta ut filtret

regelbundet.

LattePerfetto

LattePerfetto för tjockt mjölkskum med fin

konsistens

Löstagbar bryggenhet

Löstagbar bryggenhet garanterar synlig hygien.

Alternativt kan Saeco-bryggenheten användas

för automatisk rengöring med våra

specialiserade rengöringstabletter.

12 världsberömda kaffedrycker

Utforska kaffets värld genom bekanta recept

som Espresso och Cappuccino eller genom

specialkaffedrycker som Americano eller

Espresso Macchiato

Fyra användarprofiler

Allas skräddarsydda favoriter kan sparas i upp

till fyra användarprofiler med smidig visning.

Skärm med pekikoner

Enkel åtkomst till sju kafferecept och

användarprofiler för en smidig upplevelse.

Skapa ditt kaffe som du vill genom att anpassa

volym, temperatur, smak eller styrka med mera.

Behållare för bönor med aromförslutning

Behållare för bönor med aromförslutning så att

bönorna hålls fräscha längre

CaféDuo

Förbered och njut av en eller två kopplar med

olika kaffedrycker med en knapptryckning.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Kaffemått, Testremsa för

vattenhårdhet, Rengöringsborste,

Bryggruppsfett, AquaClean-filter

Legering

Material i huvudenhet: ABS-plast

Allmänna specifikationer

Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka,

Inställbar kopp volym, Justerbar temperatur

Typ av kanna: Förstklassig kanna

Skärmtyp: LCD

Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna, Snabb

mjölkrengöring

Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel

med AquaClean-filter

Enkel och bekväm att använda: Löstagbar pip

Specialfunktioner: Malet kaffeval

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Energimärkning: A-klass

Strömförbrukning i standby: < 0,5 W

Tekniska specifikationer

Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L

Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner

Kapacitet, vattentank: 1,8 L

Frekvens: 50 Hz

Max. höjd för mugg: 163 mm

Spänning: 230 V

Kaffebönkapacitet: 250 g

Sladdlängd: >100 cm

Filterkompatibilitet: AquaClean

Produktstorlek: 221 x 340 x 430 mm

Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan

Vattentank: Åtkomst från ovansidan

Produktens vikt: 8,7 kg

Ursprungsland: Rumänien

Anpassning

Inställningar för aromstyrka: 5

Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

Inställningar för kvarnen: 12

Aromakontroll innan brygd

Temperaturinställningar: 3

Användarprofiler: 4

Övriga funktioner

Automatisk sköljning och guidad avkalkning

Gusto Perfetto

Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen

Snabb bryggare

Löstagbar bryggrupp

Variation

Drycker: Espresso,, Kaffe, Americano, Dubbel

espresso, Ristretto, Caffè crema, Varmt vatten,

Espresso lungo, Cappuccino, Latte macchiato,

Mjölkskum, Café au lait, Espresso macchiato,

Blandning

Kaffepulveralternativ

Dubbel kopp

Dubbel kopp med mjölk: Nej

Design

Färg: Svart, Piano Black

* Det faktiska antalet koppar beror på valda

kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.
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